MAS Pošumaví jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Pošumaví
na období 2014 – 2020“
oznamuje
změny ve 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„MAS Pošumaví – IROP – Územní rozvoj“
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 45 „Podpora pořizování a
uplatňování dokumentů územního rozvoje - integrované
projekty CLLD“
Přehled změn k datu
04.10.2017
Položka

popis změny

zdůvodnění změny

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

Na základě konzultací s potenciálními žadateli bylo zjištěno, že
termín pro podávání je z praktického hlediska nedostatečný,
Prodloužení
zejména pokud žadateli mohou býát pouze ORP - musí proběhnout
termínu:
31.10.2017 smluvní ošetření mezi ORP a obcí, ve které projekt bude realizován,
což zabere více času.

Typy podporovaných projektů

Omezení typů podporovaných projektů provedla MAS na základě chybné
interpretace vykazování MI 9 02 04 - Počet územních studií - veřejná
Rozšíření o infrastruktura, ke kterému se zavázala ve strategii. Strategie MAS v typech
územní studie projektů však nepočítá pouze s územními studiemi krajiny, MAS by tedy
musela následně vyhlásit ještě výzvu na územní studie řešící veřejná
řešící veřejná
prostranství. prostranství samostatně. Dle konzultací s potenciálními žadateli jsou však
právě veřejná prostranství pravděpodobně jediné možné varianty
předkládaných projektů.

Celková částka dotace
Maximální výše celkových
způsobilých výdajů projektu

Navýšení
alokace

Navýšení alokace výzvy na základě zájmu žadatelů o opatření
zjištěného při konzultacích.

Navýšení
maximální
výše dotace

Změna souvisí s navýšením alokace, důvodem je zvýšení
pravděpodobnosti vyčerpání celé alokace.

Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

45. výzva IROP - PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ
ÚZEMNÍHO ROZVOJE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 3.3

Číslo výzvy MAS
Opatření integrované strategie

4
3.5: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochranu území

Podopatření integrované
strategie

3.5.1: Podpora pořízení regulačních opatření a územních studií pro
rozhodování v území

Druh výzvy

Kolová

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
MAS

8.8.17 12:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu v
MS2014+

8.8.17 12:00

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

N/R

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

31.10.17 12:00
1.1.2014

Datum zahájení realizace
projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního
úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé
výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na
1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto
datem.

Datum ukončení realizace
projektu

30.6.2019
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v
MS 2014+.

Podpora
Celková částka dotace
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj pro výzvu

1 000 000,000 Kč

Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu pro projekt
Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Státní rozpočet - 0 %
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 630 000 Kč
Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve
smyslu čl. 107 SFEU.

Podmínky veřejné podpory

V případě kumulativního naplnění definičních znaků veřejné podpory
budou projekty podpořeny v souladu s nařízením č. 1407/2013 o použití
článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis.

Forma podpory

Dotace – ex-post financování

Zacílení podpory
Pořízení regulačních plánů.
Typy podporovaných projektů

Pořízení územních studií řešící veřejnou technickou infrastrukturu a/nebo
veřejnou dopravní infrastrukturu a/nebo veřejná prostranství.

Území realizace

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD MAS Pošumaví. Výdaje
spojené s realizací projektu mimo toto území jsou vždy nezpůsobilé.

Oprávnění žadatelé

Obce s rozšířenou působností.

Cílová skupina

Veřejná správa, občané, podnikatelé, subjekty ochrany přírody, obce,
kraje.

Věcné zaměření
1

Regulační plány

2

Územní studie

3
Podporované aktivity

4
5

9 02 10 - Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a
územní studií.
Indikátory

9 02 00 - Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií.
9 02 02 - Počet regulačních plánů.
9 02 04 - Počet územních studií - veřejná infrastruktura.

Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

1

Plná moc

2

Smlouvy s dodavateli

3

Podklady pro hodnocení žádosti o podporu

4

Informace k zadání územní studie nebo regulačního plánu

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je
uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 45 IROP v kapitole 3.2.3. u
aktivity Regulační plány a 3.3.3 u aktivity Územní studie.

Způsobilé výdaje
V rámci výzvy nejsou podporovány územní studie krajiny.
Věcná způsobilost se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými
pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 45
IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od data
vydání rozhodnutí o dotaci, se věcná způsobilost řídí vždy aktuální verzí
výše uvedených Pravidel.

Věcná způsobilost

Viz. kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v aktuálním
znění:
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
A kapitola 3.2.4 (aktivita Regulační plány) nebo 3.3.4 (aktivita Územní
studie) Specifických pravidel výzvy ŘO IROP č. 45:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokumentu-uzemniho-rozvoj

Časová způsobilost

1.1.2014 - 30.6.2019

Informace o křížovém
financování

Křížové financování není možné

Další detaily výzvy
MAS má možnost provádět změny ve výzvě.
Změna výzvy je popsána v kapitole 3.2 Interních postupů MAS Pošumaví
pro programový rámec IROP, které jsou přílohou č. 3 této výzvy.
Provádění změn výzvy

O změně výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím
MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách
www.masposumavi.cz.
Změny se nevztahují na již podané žádosti o podporu.

Příjmy projektu

Podporovány budou projekty, které negenerují příjmy podle
čl. 61 Obecného nařízení ani jiné peněžní příjmy.

Postup hodnocení je stanoven v kapitole 4 Interních postupů pro
programový rámec IROP MAS Pošumaví.
Minimální počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout: 20 bodů
V této výzvě budou podpořeny pouze projekty, které splnily podmínky
hodnocení a nepřesahují celkovou alokaci výzvy.
Způsob hodnocení projektů

Závěrečné ověření způsobilosti provádí CRR.
Žadatel může podat Žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku části
hodnocení, ve které neuspěl anebo nesouhlasí s přiděleným počtem bodů.
Proces přezkumu rozhodnutí MAS je upraven v kapitole 4.6 Interních
postupů pro programový rámec IROP MAS Pošumaví.

postupů pro programový rámec IROP MAS Pošumaví.
Interní postupy pro programový rámec IROP MAS Pošumaví jsou
zveřejněny na www.masposumavi.cz

Kritéria pro hodnocení projektů Kritéria pro výběr projektu jsou přílohou č. 1 a č. 2 této výzvy.

Další specifika výzvy

V rámci této výzvy nebude vytvářen seznam náhradních projektů pro
požadavky na dotaci u projektů, které splnily podmínky věcného
hodnocení, ale převyšují alokaci výzvy.

Na základě stávající verze schválené strategie CLLD MAS Pošumaví
nemohou být v rámci výzvy podporovány územní studie krajiny.

Forma a způsob podání žádosti o Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese
podporu
https://mseu.mssf.cz
Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla výzvy ŘO IROP

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Kontakty pro poskytování
informací

Ing. Jan Kolář
Manažer MAS Pošumaví pro IROP
kolar@masposumavi.cz
tel. 376 387 717, 720 982 176

Seznam příloh výzvy

1
2
3

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Interní postupy pro programový rámec IROP MAS Pošumaví

